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Resumo
Terapias alternativas são práticas que fogem da medicina
convencional, buscando uma forma diferente de tratar o
paciente. As terapias alternativas mais frequentemente
utilizadas na Medicina de Animais Silvestres são a
Ozonioterapia, a Homeopatia, a Acupuntura, a Laserterapia e
a Magnetoterapia. Este trabalho tem como objetivo descrever
as principais terapias alternativas utilizadas na medicina de
animais silvestres, bem como seus principais usos. Trata-se
de um estudo qualitativo em forma de revisão bibliográfica
que foi desenvolvido por meio de uma pesquisa em livros,
artigos científicos e trabalhos acadêmicos, em ambiente virtual
através de plataformas como Pubmed, Scielo e Google
Scholar. As terapias alternativas possuem grande importância
para a Medicina de Animais Silvestres e vem se tornando cada
dia mais uma busca dos tutores para oferecer melhor qualidade
de vida e tratamento adequado para os seus animais.

1 INTRODUÇÃO
Terapias alternativas são práticas que fogem da medicina convencional, buscando uma forma
diferente de tratar o paciente. Elas foram muito difundidas na Europa e é cada vez mais comum vêlas no nosso dia-a-dia. (LOPES, 2010; HAMLIM & ROBERTSON, 2017)
As terapias alternativas mais frequentemente utilizadas na Medicina de Animais Silvestres
são a Ozonioterapia, a Homeopatia, a Acupuntura, a Laserterapia e a Magnetoterapia. Estas são
utilizadas para os mais diversos fins, e tem como objetivo um melhor tratamento e consequentemente
melhor qualidade de vida para os pacientes (LOPES, 2010; DUBY, 2019)
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A ozonioterapia possui propriedades viricidas, fungicidas e bactericidas, além de melhorar a
oxigenação local. Devido a variedade de formas de aplicação, possui diversas aplicações, porém não
é recomendado que seja utilizada via intravenosa ou inalatória pois os riscos superam o benefício.
(OLIVEIRA; 2007; MATOS NETO et al, 2012; VILARINDO et al, 2015).
A homeopatia possui alguns princípios característicos, como a lei do semelhante, onde
acredita-se que a substância utilizada para tratar os sinais clínicos deve ser a mesma que causaria
estes sinais em um organismo sadio e o princípio de doses mínimas, onde o tratamento é realizado
com o medicamento altamente diluído. (GOMES, 2004; PIRES, 2005).
Na acupuntura, são utilizados os pontos de acupuntura para restabelecer o equilíbrio Yin e
Yang do organismo. Estes pontos podem ser estimulados de diversas formas, desde da forma mais
comum, as agulhas, até apenas com os dedos. A penetração da agulha causa a liberação de mediadores
inflamatórios além da estimulação de alfa e beta-receptores. Também promove o melhor fluxo
sanguíneo e de linfa. (FARIA & SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008; KANEKO, 2010).
A laserterapia e a magnetoterapia costumam ser utilizadas em conjunto, de um lado
laserterapia consiste na utilização de um raio de baixa potência, o qual pode ser de luz vermelha ou
infravermelha, já a magnetoterapia funciona como bioestimulador que altera o metabolismo celular,
promovendo vasodilatação em uma microrregião. (MARTINS et al., 2017; CHAGAS et al., 2019).

2. TERAPIAS ALTERNATIVAS
Terapias alternativas ou complementares, por definição, são práticas não padrão de
tratamentos terapêuticos. As terapias alternativas buscam uma nova forma de tratamento para a
recuperação do paciente (HAMLIM & ROBERTSON, 2017). A definição do termo ainda não é um
consenso entre os pesquisadores, pois é um campo muito amplo como Diehl e Eisenberg (2000)
provaram quando dividiram estas terapias em sete diferentes classes, as quais variam desde terapias
dietéticas até práticas relacionadas com a ação dos campos magnéticos (GOMES, 2004).
Terapias alternativas foram muito difundidas na Europa no início de 1920, porém vem
ganhando cada dia mais mercado, sendo disseminada na Medicina Veterinária (LOPES, 2010). Este
trabalho discutirá as terapias alternativas mais utilizadas na medicina de animais silvestres.
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2.1 Ozonioterapia
O ozônio é um gás presente na atmosfera terrestre e desde a Primeira Guerra Mundial vem
sendo utilizado como uma terapia alternativa. O ozônio que é utilizado de forma medicinal é obtido
através de um aparelho que gera este elemento químico. (VILARINDO, 2015)
O ozônio é utilizado como terapia devido a suas propriedades viricidas, fungicidas e
bactericidas, que ocorrem devido a oxidação da membrana celular e componentes citoplasmáticos
pelo seu mecanismo de ação. Devido a sua alta capacidade de penetração tecidual há uma melhora da
circulação e da oxigenação do local, além de favorecer as respostas imunológicas e atuar como um
agente analgésico. (MATOS NETO et al, 2012; VILARINDO et al, 2015).
A molécula de O3 é quimicamente instável, sendo necessário que a sua preparação seja
imediatamente antes do uso. A técnica utilizada para aplicação da ozonioterapia é uma mistura de
oxigênio e ozônio, que pode ser utilizada por diversas vias de administração e pode ter concentração
entre 0,05% até 0,5% de ozônio e o restante de oxigênio. (OLIVEIRA, 2007)
A via mais comum de aplicação é a insuflação retal, devido a facilidade do procedimento,
além de não gerar desconforto ao animal. Pode ser utilizada em tratamento tópico, injeção intraarticular ou subcutânea. A aplicação por intravenosa ou arterial é proibida pela possibilidade de
provocar êmbolos de oxigênio e a via inalatória devido aos seus efeitos na traquéia e brônquios.
(OLIVEIRA, 2007).
Em animais silvestres, a principal forma de utilização do ozônio é para a cicatrização de
feridas cutâneas. O ozônio tópico pode ser utilizado através de água, óleo ou cremes ozonizados, mas
a forma mais comumente utilizada são os óleos (SANCHEZ, 2008; ALMEIDA, 2019; CHAGAS et
al., 2019; IMASUL, 2020).
2.2 Homeopatia
A homeopatia, prática médica criada por Samuel Hahnemann entre os séculos XVIII e XIX,
tem o princípio que o medicamento utilizado deve curar os sinais clínicos que este mesmo
medicamento induz num organismo sadio. A homeopatia, por exemplo, acredita que se um
medicamento pode causar a inapetência em um organismo sadio, esse mesmo medicamento pode ser
usado em um caso de perda de apetite. Ainda, acredita-se que cada paciente possui uma forma pessoal
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da doença que sofre, o qual é descrito pelos sinais clínicos que surgem após a infecção. Além disso,
na homeopatia o medicamento precisa ser diluído e dinamizado (GOMES, 2004; PIRES, 2005).
A homeopatia foi a primeira especialidade reconhecida na Medicina Veterinária, pela
resolução n°625/95. Devido a facilidade da utilização da homeopatia, além de ser uma terapia não
invasiva, esta se torna uma terapia muito utilizada para casos que a medicina convencional não
conseguiu resolver (SILVA, 2016).
Quando falamos em animais silvestres mantidos como pets, as aves se sobressaem. Os
psitacídeos são o segundo grupo de aves mais comumente mantido como pets no Brasil (CICLO
VIVO, 2019). Estas aves são animais muito suscetíveis ao estresse, e é muito comum observar o
arrancamento de penas como resposta a esse estímulo. Por esse motivo, a Arnica montana, um
medicamento homeopático produzido a partir da planta deste mesmo nome é a mais utilizada na área
dos animais silvestres. Essa planta possui ação anti-inflamatória e é a mais indicada em caso de lesões
e síndrome de arrancamento de pena (SILVA, 2016). A Arnica montana também possui relatos de
uso em pododermatite (NARITA et al., 2021) e para o tratamento de feridas em pele (PRADE et al.,
2020; SANTOS et al., 2020)
2.3 Acupuntura
A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa que tem como ideia a inserção de agulhas
na pele em pontos específicos chamados pontos de acupuntura, que permitem assim o
restabelecimento do equilíbrio no organismo (KANEKO, 2010). A acupuntura acredita que a doença
é causada devido a um desequilíbrio dos componentes Yin e Yang do organismo (SCOGNAMILLOSZABÓ & BECHARA, 2010). É comprovado que a penetração da agulha gera uma sequência de
eventos que de fato beneficiam o organismo, como a liberação de mediadores inflamatórios,
estimulação de alfa e beta-receptores, estimulação de fusos tendíneos e musculares, melhora do fluxo
da linfa e da circulação local (KANEKO, 2010).
Na Medicina Veterinária brasileira, o 1° Simpósio Brasileiro de Acupuntura Veterinária
aconteceu em 1994, onde foi fundada a Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária. A
acupuntura se mostra uma forma muito eficaz de tratamento, especialmente quando utilizada em
distúrbios neuromusculares (FARIA & SCOGNAMILLO-SZABÓ, 2008).
Existem diversas formas para a estimulação dos acupuntos, sendo o mais conhecido o
agulhamento simples. Ainda, podem ser utilizados os dedos, técnica chamada de acupressão;
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implantes de ouro em formato de cilindros milimétricos são implantados próximos ao ponto de
acupuntura para obter um estímulo mais prolongado. Há também a eletroacupuntura, onde há
transmissão de energia elétrica aos pontos de acupuntura, em diferentes níveis de intensidade e
frequências, estabelecidos conforme a necessidade de cada paciente (FARIA & SCOGNAMILLOSZABÓ, 2008; KANEKO, 2010).
A acupuntura não é tão utilizada em aves pois são animais sensíveis, e o estresse da captura e
manipulação pode ser fatal para as mesmas, sendo necessário sempre pesar os benefícios da terapia e
os possíveis efeitos colaterais (MCCLUGGAGE, 2000; KOSKI, 2011). Porém, em répteis e
mamíferos costuma demonstrar bastante eficiência, especialmente em casos de reabilitação física
após traumas em animais de vida livre (LLORET & HAYHOE, 2005; SILVA et al., 2008; SANTOS
et al., 2020).

2.4 Laserterapia e magnetoterapia
A laserterapia e a magnetoterapia costumam ser utilizadas juntas devido aos benefícios da
associação destas terapias. A laserterapia consiste na utilização de um raio de baixa potência, o qual
pode ser de luz vermelha ou infravermelha, que auxilia na cicatrização de feridas devido a estimulação
da migração celular, atividade mitocondrial e proliferação de fibroblastos. Além disso, também age
na analgesia devido ao aumento da liberação de endorfinas e encefalinas (MARTINS et al., 2017;
CHAGAS et al., 2019). Enquanto isso, a magnetoterapia funciona como bioestimulador que altera o
metabolismo celular, promovendo vasodilatação em uma microrregião. Além disso, age nas fibras
nervosas provocando analgesia. Ainda, possui efeito anti-inflamatório e relaxante muscular
(MARTINS et al., 2017). Em animais silvestres, é comum o uso destas terapias para a cicatrização
de feridas cutâneas (CHAGAS et al, 2019; SOUZA et al., 2019) e em tratamentos relacionados ao
pós operatório de fraturas que não consolidaram da maneira correta (MARTINS et al., 2017;
NATIVIDADE et al., 2018).
3 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo qualitativo em forma de revisão bibliográfica que foi desenvolvido por
meio de uma pesquisa em livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos, em ambiente virtual
através de plataformas como Pubmed, Scielo e Google Scholar.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A OMS, 2001 afirma que os principais motivos do aumento relacionado a procura das terapias
alternativas na medicina humana está relacionado com a ideologia dos pacientes e os custos
relacionados aos tratamentos, o que pode ser estendido a medicina veterinária já que cada dia mais
os tutores enxergam os seus animais de estimação como parte da família (OMS, 2001; CRMV-RS,
2020).
A portaria n°10/2019 do CRMV-RS formalizou uma Comissão de Medicina Veterinária
Integrada. A comissão tem como objetivo demonstrar a importância das terapias alternativas e da
prática de uma Medicina Veterinária Integrada, com ações multidisciplinares que tenham o propósito
de trazer um melhor tratamento para o paciente (CRMV-RS, 2020).
É importante que as medicinas alternativas e complementares sejam utilizadas apenas por
quem possui domínios das mesmas, pois sua eficácia pode ser prejudicada pela falta de conhecimento
(DUBY et al, 2019). Essas terapias não devem ser encaradas como antagonistas à medicina
convencional, mas sim como um complemento que pode trazer grandes benefícios à evolução do
paciente perante a enfermidade (LOPES, 2010).
O uso da terapia alternativa em animais silvestres e animais de zoológico é de grande
importância, devido a ampla gama de enfermidades que podem ser tratadas com essa e pelas suas
mais variadas formas de aplicação, o que pode facilitar o protocolo terapêutico de espécies mais
difíceis de manejar (DUBY et al, 2019).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As terapias alternativas são métodos de tratamentos que não integram a grade de terapias
convencionais, especialmente por terem métodos de ação diferente da medicina alopática. A
utilização da medicina alternativa deve ser realizada apenas por um especialista nesta, para que a
resposta à terapia seja a melhor possível. Em animais silvestres, é muito interessante o uso de um
conjunto de terapias para que as enfermidades sejam tratadas de forma mais rápida e diminuam a
necessidade de manejo especialmente em animais estressados. Há a necessidade de que relatos de
casos referentes à terapia alternativa em animais silvestres sejam publicados.
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